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metros, o que é relativamente pouco para o home-range da maio-
ria dos peixes considerados como indicadores de pesca.  Existe uma 
tolerância para a pesca de linha praticada pela comunidade local a 
partir dos costões e esta impacta, em algum nível, os peixes recifais.  
Tradicionalmente, os bancos da cadeia Fernando de Noronha e topos 
de montanhas submersas são intensamente pescados, o que prova-
velmente também afeta populações conectadas e interdependentes 
por processos de migração ou dispersão larval.

Para a família Lutjanidae, as maiores abundâncias foram obser-
vadas no Parcel dos Abrolhos (Figura 21).  A espécie mais abundante 
no Parcel é Lutjanus chrysurus, a guaíuba, um recurso pesqueiro sig-
nificante na região que encontra em Abrolhos um refúgio importante. 
Juvenis de menos de 5cm foram observados com freqüência  refu-
giando-se  nas colônias do coral-de-fogo Millepora alcicornis (Figura 
22).  Lutjanus jocu foi a espécie mais importante nas demais áreas (Fi-
gura 23).  Em Fernando de Noronha as abundâncias observadas para 
a família foram baixas. 

Número médio de indivíduos por 100 m2 para as famílias Lutjanidaes e Scaridae (indivíduos acima de 
20 cm). AR-Atol das Rocas; FN- Fernando de Noronha; MJ- Maracajaú; TA- Tamandaré; MA- Maragogi; 
IT- Itacolomis; PP- Parcel das Paredes; AA- Arquipélago dos Abrolhos; PA- Parcel dos Abrolhos. Barras 
indicam desvio padrão.

Figura 21

Juvenil de guaiuba Lutjanus chrysurus no coral-de-fogo Millepora alcicornis (Foto: Beatrice P. Ferreira)Figura 22
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Os valores observados para a família por levantamentos Reef 
Check no mundo mostraram um declínio nas densidades observadas 
no Atlântico entre 1997 e 2001, quando densidades foram menores 
que 3,5 indivíduos por 100m2.  As densidades nos locais amostrados 
no Brasil também estiveram abaixo desta média, com exceção do Par-
cel dos Abrolhos onde a abundância esteve acima de 10 indivíduos 
por 100m2.  Resultados de avaliação de estoques das cinco espécies 
exploradas pela pesca no Brasil revelaram que estas espécies estão 
sendo exploradas acima de seu limite máximo (Frédou, 2004).  

Na região da APA Marinha Costa dos Corais, litoral de Pernam-
buco e Alagoas, os lutjanídeos apresentaram aumento significativo 
na abundância de indivíduos após apenas um ano de fechamento da 
pesca de uma área recifal de cerca de 3km2 (Ferreira et al., 2000), com-
provando o potencial desta medida na recuperação dos estoques.

Para a família Scaridae, o padrão de abundância reflete os pa-
drões de pesca, com abundâncias maiores em locais onde a pesca 
não é permitida (Figura 21).  Os levantamentos Reef Check apontam 
queda geral na abundância desta categoria entre 1997 e 2001.  As den-
sidades médias por transecto cairam para menos de seis indivíduos 
por 100m2 no Atlântico e menos de dois indivíduos por 100m2 no Indo 
Pacífico (Hodgson & Liebeler, 2002).   As densidades nos locais amos-
trados no Brasil ficou entre 0,5 e 4,5 indivíduos por 100m2.

O dentão Lutjanus jocu no Atol das Rocas (Foto: Mauro Maida)Figura 23
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Os peixes papagaio são tradicionalmente capturados com linha 
(fase inicial de Sparisoma spp.) (Figura 24) e arpão (Ferreira et al., 2003) 
pela pesca artesanal e, mais recentemente, vêm se tornando um im-
portante alvo da pesca de covo no Nordeste.  A boa aceitação pelo 
mercado internacional vem estimulando a pesca em muitas regiões 
(ver quadro sobre A pesca de peixes demersais com armadilhas no 
Nordeste do Brasil). Além de manejo adequado, é importante o mo-
nitoramento dessas populações para detectar possíveis mudanças na 
abundância de indivíduos.  A família Acanthuridae, historicamente 
pouco capturada pela pesca, foi acrescentada à lista de indicadores 
monitorados, tendo em vista o aumento recente nas capturas.

Além dos peixes borboleta (Chaetodontidae), considerados indi-
cadores globais por serem capturados para fins de aquariofilia, foram 
introduzidas outras espécies de peixes de característica ornamental.  
A distribuição desta categoria, no entanto, varia muito de uma região 
para outra, e algumas espécies apresentam distribuição restrita (Figura 
25). De um modo geral, as maiores abundâncias de peixes ornamen-
tais foram observadas nos recifes da Bahia: Itacolomis, Arquipélago 
e Parcel dos Abrolhos.  Contribuíram para este padrão a abundância 
de Gramma brasiliensis nesses locais.  Como esta é uma espécie de 
ampla distribuição latitudinal, embora restrita à costa, ou seja, não é 

O Peixe Papagaio ou Budião Sparisoma amplum (Foto: Beatrice Padovani Ferreira)Figura 24
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presente nas ilhas oceânicas, ela foi considerada um bom indicador 
de impactos de coleta para aquários. Chaetodontidae e Pomacanthi-
dae tiveram uma distribuição mais homogênea nas áreas de estudo.

3.3.4. Invertebrados 

Para invertebrados foram detectadas diferenças significativas na 
abundância de seis indicadores (polvos, lagostas, ouriço satélite, ouri-
ço diadema, camarão palhaço e búzios) que apresentaram densidades 
maiores nas Unidades de Proteção Integral.  Os dados do Reef Check 
Global apontam para diferenças significativas entre regimes de ma-
nejo apenas para a categoria camarão palhaço (Hodgson & Liebeler, 
2002), dentre as cinco comuns, uma vez que os polvos não constituem 
uma categoria do Reef Check em outras regiões (Figura 26).  

Análise da abundância de lagostas e polvos, explorados pela 
pesca artesanal em todo o Nordeste, indicam a baixa abundância des-
tes recursos, ausentes em vários locais.  A abundância foi significati-
vamente maior em áreas protegidas de uso indireto como o Atol das 
Rocas e Noronha (Figuras 27 e 28).  

Apesar da dificuldade de observação destes organismos, de há-
bito críptico ou noturno, o resultado indica para a eficiência dos indi-
cadores em relação a impactos da pesca (Figura 26).

Número médio de indivíduos por 100 m2 .  a- categoria Ornamental, b- Chaetodontidae, c- Gramma 
brasiliensis e d- Pomacanthidae. .AR-Atol das Rocas; FN- Fernando de Noronha; MJ- Maracajaú; TA- 
Tamandaré; MA- Maragogi; IT- Itacolomis; PP- Parcel das Paredes; AA- Arquipélago dos Abrolhos; PA- 
Parcel dos Abrolhos. Barras indicam desvio padrão.

Figura 25
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Número médio de indivíduos por 100m2 para indicadores invertebrados nos dois grupos de unidades 
de conservação, com pesca (Uso Sustentável) e sem pesca (Proteção Integral). Barras indicam desvio 
padrão. * P< 0,05

Figura 26

Número médio de indivíduos por 100m2 para Lagostas por região e nos dois grupos de unidades de 
conservação, com pesca (Uso Sustentável) e sem pesca (Proteção Integral).

Figura 27

Número médio de indivíduos por 100m2 para Polvos por região e nos dois grupos de unidades de 
conservação, com pesca (Uso Sustentável) e sem pesca (Proteção Integral).

Figura 28
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Danos a colônias de corais foram registrados em vários locais, 
tendo sido difícil para os voluntários determinar a causa (turismo, pes-
ca ou ação de ondas).  Na maioria dos casos, tratava-se de colônias 
Millepora spp. em áreas rasas ou de Mussismilia harttii nas cristas 
(Figura 29).

No Recife dos Itacolomis, a maior de incidência de corais que-
brados foi provavelmente decorrente de tempestades recentes na re-
gião.

Na categoria lixo, o lixo da pesca (material de redes, linhas e 
anzóis) foi o ítem principal, inclusive em algumas áreas aonde a pes-
ca é restrita, o que pode indicar pesca ilegal ou a longa permanência 
destes materiais no meio ambiente (Figura 30).

Restos de linhas foram quantificados na categoria lixo de pesca 
durante os mergulhos, inclusive em locais restritos como Zé Ramos 
em Fernando de Noronha, onde um exemplar de dentão Lutjanus jocu 
com um anzol preso a boca foi observado durante os levantamentos.

Número médio de colônias de coral quebradas por 100m2 por região. Barras indicam desvio padrão.Figura 29

Freqüência de ocorrência de lixo por 100m2 por região.Figura 30
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Pesca artesanal em ambientes recifais

Beatrice Padovani Ferreira

De acordo com Ribeiro (1995), quando no Brasil desembarcaram 
os europeus, os grupos indígenas encontrados no litoral somavam talvez 
um milhão de pessoas. Os índios dependiam da caça e da pesca para 
obter alimentos, daí a importância de sítios privilegiados, aonde os recur-
sos abundantes garantiam a sobrevivência do grupo e permitiam manter 
aldeamentos maiores. Em certos locais especialmente ricos da costa, al-
deamentos excepcionais chegavam a alcançar três mil pessoas (Ribeiro, 
1995). O litoral nordeste, com a presença de vários ecossistemas de alta 
produtividade como a Mata Atlântica, manguezais, estuários e recifes de 
coral provavelmente abrigava vários destes sítios. 

As jangadas atuais, que utilizam velas e leme para a pesca em alto-
mar, são uma herança indígena, aprimorada ao longo dos séculos por 
africanos e europeus (Silva, 1988, Diegues & Arruda, 2001).  Já no início 
do século XVI, existia registro de que essas embarcações eram emprega-
das na pesca por escravos africanos, na capitania de Pernambuco (Silva, 
1993). 

A pesca sempre foi uma atividade importante na região, essencial 
para o sustento dos trabalhadores na indústria da cana, engajados boa 
parte do ano numa jornada de trabalho que exigia que o alimento fosse 
adquirido fora dos engenhos (Silva, 1988).  Câmara Cascudo (1957) afirma 
que data do século XVIII o aparecimento de povoados de pescadores, em 
sua grande maioria jangadeiros.  Os municípios litorâneos da atualidade 
cresceram a partir destas vilas de pescadores.  

Atualmente a pescaria artesanal, a partir de embarcações não mo-
torizadas, permanece como atividade essencial na subsistência de mui-
tas comunidades.  Ferreira & Maida (2001) estimaram um rendimento de 
mais de três toneladas por kilometro quadrado ano em áreas recifais.  O 
grande número de pessoas envolvidas na atividade e a dificuldade na 
concretização de mecanismos efetivos de ordenamento e controle têm 
contribuído para um desgaste contínuo e progressivo dos recursos.

Nas últimas décadas, os pescadores perderam o acesso às praias, 
em face da expansão de residências secundárias (Diegues & Arruda, 
2001). Segundo Ferreira et al (2003), atualmente, em ambientes recifais 
costeiros, o esforço da pesca artesanal de subsistência é o resultado de 
uma interação entre as condições ambientais propícias a cada tipo de 
pesca e a oportunidade de empregos relacionados ao fluxo turístico no 
verão.  Embora as capturas sejam melhores no verão para a maioria das 
artes de pesca, o esforço de pesca é menor, o que indica que muitos pes-
cadores possivelmente se dedicam a outras atividades como empregos 
esporádicos ou comércio informal. 

A situação de interação e interdependência entre as atividades de 
pesca e turismo devem ser consideradas nos programas de desenvolvi-
mento para a área. Além de alternativas de renda, é necessário que se-
jam implementados programas de manejo e ordenamento dos recursos 
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A pesca de peixes demersais com armadilhas no Nordeste do Brasil

Fabiano Pimentel Ribeiro

No ano de 1999, a armadilha para peixe foi introduzida, por par-
cela da frota artesanal, em uma comunidade pesqueira do município 
de Touros/RN. Inicialmente a espécie alvo pretendida era o saramunete 
(Pseudupeneus maculatus), a exemplo da mesma pescaria no Estado de 
Pernambuco, onde esta espécie era a mais capturada.  Porém, apesar 
de ser o mesmo petrecho utilizado no Estado, a composição das captu-
ras no Município de Touros/RN foi bastante diferente, com quantidades 
expressivas de espécies que em Pernambuco ocorriam em menor pro-
porção, e uma quantidade de captura bastante reduzida do saramunete. 
Análises preliminares verificaram a grande ocorrência de budiões (Scari-
dae), sendo essa família responsável pela maior ocorrência nas capturas.  
Dentre os budiões, os do gênero Sparisoma foram os mais abundantes, 
com destaque para o S. frondosum e em seguida o S. axillare.  A família 
Achanturidae também ocorreu com grande expressividade nas capturas 
com armadilhas, principalmente Acanthurus coerelus e o A . chirurgus.  
Outras espécies como a piraúna, Cephalopholis fulva, a baúna, Lutjanus 
griseus, também ocorreram significativamente. O fato inédito, diante do 
contexto apresentado, é que espécies que faziam parte de uma fauna 
acompanhante, e que eram descartados, ou consumidos em pequena es-
cala, passam para uma condição de espécies alvo de pescarias específi-
cas. Os Scaridae, Achanturidae, Lutjanidae e o saramunete, compuseram 
uma captura de 26,2 ton. por cinco embarcações em Touros/RN, no ano 
de 2001, representando 72%, 20%, 7% e 1% da captura total, respectiva-
mente. Esta diferença se deve provavelmente a localização das armadi-

pesqueiros em áreas recifais, de forma a garantir o uso sustentável dos 
recursos naturais e, conseqüentemente, manter esta importante e tradi-
cional fonte de sustento das populações locais.

Jangadeiro em Tamandaré, APA Costa dos Corais (Foto: Beatrice P. Ferreira)
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lhas, que no Rio Grande do Norte passaram a ser instaladas sobre ou 
próximos a formações recifais, enquanto que em Pernambuco o substra-
to predominante sempre foi areno-lamoso

Covos de várias formas são utilizados pelo mundo (Mahon e Hunte, 
2001). Na região Nordeste do Brasil são utilizados o covo de palheta, o 
mais tradicional tipo de armadilha, e o covo retangular, que surgiu como 
adaptação tecnológica (Ribeiro, 2000). 

A dinâmica da pesca com covos consiste de uma rotina diária de 
lançamento e recolhimento, e são realizadas três despescas por semana, 
com duas exposições de 48 horas e uma exposição de 72 horas, em mé-
dia. Em geral, a variação do esforço de pesca aplicado sobre populações 
de peixes recifais está associada à pesca de lagostas de modo que, nos 
meses de maior produtividade, logo após o início de sua temporada de 
pesca, o esforço de pesca é muito baixo, e não raro nulo. Elevados va-
lores do esforço de pesca em covos-dia são observados nos meses de 
baixa produtividade da lagosta. Portanto o declínio da pesca da lagosta, 
favorece o aumento do esforço sobre espécies de peixes recifais com 
utilização de covos.

 Segundo Ribeiro (2004), 17 embarcações que operaram com covos 
na pesca de peixes recifais, no Rio Grande do Norte, capturaram 128,2 
ton. de pescado nos anos de 2003 a 2005, distribuídas por cinco famílias, 
como a seguir: (1) Acanthuridae (27.475 ton) com três espécies – Acanthu-
rus bahianus (predominante), A. chirurgus, e A. coerelus; (2) Lutjanidae 
(28.537 ton) com quatro espécies – Lutjanus analis, L. chrysurus, L. jocu 
e L. synagris (predominante); (3) Mullidae (7.851 ton) com duas espécies 
– Pseudupeneus maculatus (predominante) e Mulloidichthys martinicus; 
(4) Scaridae (49.197 ton) com várias espécies, das quais a mais impor-
tante foi o Sparisoma frondosum; (5) Serranidae (15.208 ton) com várias 
espécies, das quais a mais importante foi o Cephalopholis fulva. As es-
pécies supracitadas são alvo da pesca com covos, valendo salientar que 
estudo realizado por Ribeiro (2000), registrou a captura de 112 espécies, 
das quais 73 de peixes, demonstrando o caráter multiespecífico do covo. 
Ao analisar-se a distribuição de freqüência por comprimento para o bu-
dião, S. frondosum, por mês, dos indivíduos capturados no Rio Grande 
do Norte, nota-se um pulso de recrutamento à arte de pesca entre os me-
ses outubro a janeiro, quando uma maior quantidade (mais de 60%) de 
indivíduos jovens foi capturado. Para o saramunete, a captura de maior 
quantidade (mais que 70%) de exemplares jovens ocorreu entre os me-
ses de abril a agosto, observando-se um pico de recrutamento à arte de 
pesca em junho.
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3.4 AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DA METODOLOGIA  DOS RESULTA-
DOS 

A metodologia foi testada em todas as áreas, incluindo regiões 
adjacentes, e os resultados deste trabalho demonstraram a aplicabili-
dade do método Reef Check para o monitoramento dos recifes brasi-
leiros.  Os resultados apontaram para padrões esperados e descritos 
anteriormente e indicaram que o método é adequado para o acom-
panhamento de padrões regionais (Laborel, 1969; Maida & Ferreira, 
1997; Segal, 2003). 

Em cada local, o número de locais amostrados seguiu indica-
ções de informações prévias sobre distribuição dos corais e oportu-
nidade de acesso. A zonação típica dos corais brasileiros implica na 
necessidade de se estratificar os levantamentos por faixa de profun-
didades replicadas em cada região e locais amostrados. Em alguns 
locais, como Fernando de Noronha, coberturas significativas só foram 
encontradas em maiores profundidades, enquanto em Maracajaú, os 
recifes estão distribuídos principalmente em águas rasas.

Os resultados do presente projeto indicaram uma clara diferen-
ça entre Unidades de Conservação de Uso Sustentável e Proteção 
Integral para vários indicadores, principalmente indicadores de uso, 
como pesca e turismo.   

A pesca e coleta de organismos são sem duvida um dos impac-
tos mais marcantes nos recifes de coral.  Para alguns grupos, princi-
palmente os peixes predadores, os resultados são alarmantes, indi-
cando que as medidas de manejo não estão sendo suficientes para 
compensar a redução populacional causada pela forte e continuada 
pressão pesqueira, muitas vezes associada à perda de habitat.  

Os resultados também indicam que existem no Brasil áreas com 
cobertura de corais elevada, comparável às coberturas médias encon-
tradas em levantamentos Reef Check em alguns dos melhores reci-
fes do mundo (Hodgson & Liebeler, 2002).  A cobertura de corais, no 
entanto, pode não representar um bom indicador da saúde recifal se 
tomada de forma pontual, ou seja, sem um acompanhamento anual.  
Restam áreas com boa cobertura, mas é fundamental identificar a ex-
tensão destas áreas e observar como os padrões observados variam 
ao longo do tempo e para isto é necessário um monitoramento contí-
nuo.  No presente projeto todos os dados levantados foram inseridos 
num sistema de informações georreferenciadas, e a continuidade do 
programa poderá alimentar o sistema com mais informações e cola-
borar em médio prazo para a construção do padrão nacional.

Como o método, por ser limitado à grupos de indicadores, não 
permite a detecção de variações de padrões locais mais específicos, 
é importante que, onde houver condições, outras metodologia mais 
refinadas sejam associadas ao monitoramento.
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3.4.1 Participação voluntária

A participação voluntária e o apoio obtido em todos os locais de 
trabalho foram fator de sucesso no Projeto, demonstrando que o mé-
todo Reef Check tem excelente aceitação e que este tipo de metodo-
logia participativa preenche uma lacuna em atividades com potencial 
ecoturístico.  Além disso, a mobilização da comunidade e oportunida-
de de participar e discutir oferecida pela proposta Reef Check permi-
te que objetivos de manejo e conservação sejam também atingidos.  
Em Itaparica, Baía de Todos os Santos, a ONG PROMAR organizou um 
treinamento do qual participaram membros da comunidade e do Ba-
talhão de Policia Militar Ambiental.  Durante o treinamento, marcas 
de pesca com bombas foram observadas nos recifes, e a discussão 
que se seguiu mais tarde na avaliação dos que observaram as marcas  
resultou em varias ações subseqüentes de fiscalização. 

O treinamento de voluntários de diferentes formações se mos-
trou eficiente mesmo em um curto espaço de tempo, e dados valiosos 
foram coletados sob supervisão de instrutores.  Sem a participação de 
voluntários em várias regiões, não teria sido possível coletar o mesmo 
volume de dados, considerando o tempo e os recursos empregados.  

A participação de vários cientistas também foi fundamental, que 
contribuíram com sua experiência e conhecimento na localização dos 
melhores pontos para amostragem.  

Em Fernando de Noronha, a operadora Atlantis Diver ofereceu 
toda infra-estrutura de barco e equipamento, e dois instrutores, Zaira 
Matheus e Leopoldo Francini, foram treinados e acompanharam os 
trabalhos.   Na etapa a bordo do Indies Trader receberam treinamento, 
além dos surfistas a bordo, um membro da equipe da REBIO Atol das 
Rocas.  Os trabalhos tiveram ainda apoio do TAMAR.  A segunda expe-
dição a Noronha e a única ao Atol tiveram o apoio da Quiksilver.

Em Tamandaré e Maragogi, APA Costa dos Corais, agentes do 
projeto Recifes Costeiros que monitoram e fiscalizam pesca e turismo, 
participaram dos levantamentos e receberam treinamento.  Para os 
trabalhos foi dado apoio logístico do projeto Recifes Costeiros (FMM-
BID) e Cepene –Ibama.

Em Maracajaú, o projeto recebeu apoio da Maracajaú Divers 
em várias etapas, incluindo o uso de equipamento e o deslocamento 
ate os flutuantes da operadora e ocasionalmente, outras áreas mais 
afastadas.  As atividades de levantamento contaram também com o 
apoio do IDEMA do Rio Grande do Norte, que divulgou os trabalhos 
nas reuniões do Conselho Gestor da APA dos Corais. O Dive Master 
da Maracajaú Divers participou dos trabalhos e recebeu treinamento, 
enquanto outros mergulhadores da operadora acompanharam os tra-
balhos e receberam instruções gerais.

Em Abrolhos as atividades de levantamento contaram com o 
apoio IBAMA que cedeu uma viatura que permitiu que os levanta-
mentos fossem estendidos a RESEX do Corumbau. Na primeira etapa 
duas  guardas-parque e mergulhadoras foram treinadas na metodolo-
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gia Reef Check e na identificação de indicadores.  Participou também 
dos trabalhos em tempo integral um operador de mergulho local, da 
Aratur Mergulho e Ecoturismo, que também recebeu treinamento.  
Atualmente, o Parque já conta com uma equipe de quatro técnicos 
treinados na metodologia e plenamente aptos a realizarem os levan-
tamentos. 

Na RESEX do Corumbau, o projeto recebeu apoio da gerencia da 
RESEX e da  Conservação Internacional, que permitiu o uso da base 
de campo e material de mergulho. Desde então, com a continuidade 
do programa, o apoio acima citado tem sido renovado, por meio de 
apoio logístico e participação de voluntários.  O método Reef Che-
ck, além de uma metodologia de monitoramento, é uma ferramenta 
participativa, preenchendo ao mesmo tempo as funções de monitora-
mento, educação e subsidiando o manejo.  Foi demonstrado que com 
os recursos disponibilizados pelo PROBIO para o presente projeto foi 
possível realizar um levantamento básico e, ao mesmo tempo, abran-
gente dos recifes de coral brasileiros. Isto é possível desde que aos 
esforços de uma equipe científica multi-institucional se somem parce-
rias com pesquisadores e gestores locais e setor empresarial.  Todos 
os voluntários que participaram das atividades possuíam algum tipo 
de relação com alguma destas partes. 

 Em suma, a contribuição do setor empresarial foi expressiva, e 
é importante ressaltar que o apoio é resultado de uma visão do em-
presário acerca da importância de participar neste tipo de iniciativa 
associado a condições especificas da operação. Num plano de moni-
toramento nacional, o apoio do setor empresarial deve ser organizado 
institucionalmente.  Para isto, o envolvimento direto dos organismos 
responsáveis pelas unidades de conservação é fundamental, tanto em 
nível operacional como de retorno com Políticas Públicas (Figura 31).

3.4.2 Divulgação

A divulgação é uma etapa fundamental no processo de cons-
cientização e geração de suporte por parte da comunidade.  Os recifes 
de coral têm sido destaque de notícias nos últimos tempos em função 
de sua associação com eventos climáticos e infelizmente, em função 
das constatações e previsões de degradação.  Durante a execução do 
projeto, as atividades forma divulgadas em várias ocasiões, através 
de jornais, revistas e televisão (Figura  32). 

Equipes Reef Check em ação: Abrolhos e Maracajaú (Fotos: Arquivos Reef Check) Figura 31
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Exemplos de divulgação das atividades de monitoramento dos recifes brasileiros na mídia.Figura 32
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3.4.3 Projetos em rede e iniciativas locais.

 Esforços coordenados vêm sendo desenvolvidos com os pro-
jetos abaixo mencionados, com sobreposição de áreas de trabalho 
e formação de equipes conjuntas.  Isto tem permitido que esforços 
se somem na obtenção de informações e no debate dos resultados 
e recomendações.  A metodologia desenvolvida durante o projeto de 
monitoramento dos recifes brasileiros tem sido aplicada como forma 
de obtenção de informações sobre a saúde dos recifes de coral nos 
locais estudados e como estratégia de participação local.Em muitas 
áreas, devido aos danos causados, são necessárias intervenções.  A 
experiência do Projeto Recifes Costeiros, financiado pelo Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento, com criação de áreas de exclusão de 
pesca e turismo mostrou que a estratégia é eficiente na recuperação 
de populações de espécies exploradas (Ferreira et al., 2000). Interven-
ções semelhantes podem ser estendidas a outras áreas para recupe-
ração de recursos sobreexplorados.

O Projeto CORAL VIVO, apoiado pelo Fundo Nacional do Meio 
Ambiente, tem aplicado estudos recentes sobre reprodução, recruta-
mento e distribuição de corais brasileiros no estabelecimento de práti-
cas de recuperação das populações de corais de recifes degradados. 

O desenvolvimento de indicadores eficientes é uma importante 
etapa do programa.  O projeto FOCO: Diagnóstico da Saúde do Ecos-
sistema de Recifes de Coral da Costa Brasileira com Base em Fora-
miníferos Bentônicos tem por objetivo geral a avaliação da utilização 
de espécies de foraminíferos como bio-indicadores de estresse am-
biental em recifes de coral.  A comparação dos resultados obtidos re-
presentará uma oportunidade única de avanço na interpretação dos 
padrões observados.

Projeto Recifes Costeiros

Mauro Maida e Beatrice Padovani Ferreira

O Projeto Recifes Costeiros teve início em julho de 1998, tendo 
como meta fornecer a base científica e assistência técnica para a elabora-
ção participativa do plano de gestão da APA Costa dos Corais.  O projeto 
foi elaborado a partir da iniciativa do Departamento de Oceanografia da 
UFPE, do Centro de Pesquisas e Extensão Pesqueira do Nordeste – IBA-
MA, do Centro de Mamíferos Aquáticos – IBAMA e da Fundação Mamífe-
ros Marinhos, tendo obtido financiamentos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento e do Pew Fellows Program in Marine Conservation.

Dentre os vários aspectos abordados pelo projeto, destacaram-se 
a realização de experimentos demonstrativos de manejo e recuperação 
recifal, por meio da criação de áreas recifais de exclusão de uso ou  áreas 
fechadas.   O Município de Tamandaré - PE, localizado no extremo Norte 
da APA Costa dos Corais, com 14km de extensão de costa, foi selecionado 
para o desenvolvimento dos primeiros experimentos de zoneamento para 
a APA Costa dos Corais.  Após uma série de reuniões com a comunidade 
de pescadores local, o projeto encaminhou ao IBAMA uma solicitação 




